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Ouderbijdrage ouderraad Montessorischool Ede 
locatie Ridderhof 2022-2023 
 
De ouderraad (OR) organiseert ieder jaar namens alle ouders allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. 
Dit is niet mogelijk zonder uw hulp en daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Wat doen we met uw bijdrage? 
De activiteiten die mogelijk worden gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage zijn onder andere: 

• Een leuk openingsfeest met bijvoorbeeld een springkussen zodat de kinderen het nieuwe 
schooljaar feestelijk openen.  

• Nieuwe leesboeken en Montessorimaterialen voor alle klassen. 

• Diverse feestjes zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en het paasontbijt 
• Bijdrage aan het kamp van groep 8. 
• Bijdrage aan sportactiviteiten, zoals het inschrijfgeld voor het voetbaltoernooi en handbaltoernooi 
• Afscheid en feestelijke laatste schooldag kinderen. 
• Extra activiteiten zoals excursies of museumbezoek. 

 
Let op: het schoolreisje wordt niet van deze ouderbijdrage betaald. Hier ontvangt u later in het jaar een brief 
over met meer informatie.  
 
Wat vragen we? 
We vragen een vrijwillige bijdrage. Het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen dat u op school heeft. 
De bedragen hebben we in onderstaande tabel onder elkaar gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder vindt u een betaallink, waar u gemakkelijk de gevraagde bijdrage kunt overmaken. U kunt het 
bedrag aanpassen en met elke bank in Nederland betalen: 
 
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=pL83KPuAjKyv4rpP9cqTJuT9wlzeGch4 
 
U kunt het bedrag ook zelf overmaken op NL18 INGB 067 597 2035 t.n.v. Stichting Ouderraad 
Montessorischool Ede locatie Ridderhof o.v.v. Ouderbijdrage 2022-2023.  
 
Omdat het schooljaar alweer is begonnen willen we u vragen om het bedrag dat voor uw gezin van 
toepassing is voor 16 oktober 2022 over te maken.  
 
We beseffen ons dat we in bijzondere tijden leven. Is het niet mogelijk voor u, om welke reden dan ook, om 
de bijdrage te betalen dan denken we graag mee. Zo kunt u de bijdrage ook in delen betalen (4 maanden) of 
u kunt bij de gemeente een bijdrage ontvangen. Meer informatie kunt u vinden op:   
 
https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-kinderen 
 
We hopen dat u bij kunt en wilt dragen zodat we ook dit schooljaar weer leuke activiteiten en mooie 
materialen voor onze kinderen kunnen verzorgen! 
Heeft u vragen of wilt u graag in delen betalen, neem dan contact op met de penningmeester op 
locatieridderhof@gmail.com . 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
Met vriendelijke groet,  
De ouderraad van de Montessorischool Ede, locatie Ridderhof.  
 

Aantal kinderen op school Bijdrage Per maand 
1 kind op school  € 47,50 € 11,25 
2 kinderen op school  € 80,00 € 19,38 
3 kinderen op school  € 112,50 € 27,50 
4 kinderen op school  € 145,00 € 35,63 
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Hieronder een klein overzicht met wat voorbeelden waar jullie bijdrages  
afgelopen jaren naar toe zijn gegaan:  

       
Springend het nieuwe schooljaar in!                              Sinterklaasviering met schoencadeautjes               

         
Kerstviering, gezellig met z’n allen eten en een versierde school! 

        
Heerlijke Paaslunch met zelfgemaakte roombroodjes 

          
Versnaperingen en drinken van de (aparte)               Heerlijke ijsjes als afsluiting van het jaar! 
bijdrages van avondvierdaagse.                               


